
 

 

  

अर्थसंकल्पाच्या तारखेवर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोतथब 

३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेिन सुरू करण्याच्या कें द्र सरकारच्या प्रस्तावास राष्ट्रपतींनी 

मंजुरी देऊन शिक्कामोतथब केले. 
 

३१ जानेवारीला दोन्ही सभागृहांच्या संयकु्त बठैकीसमोर राष्ट्रपतींच्या अशभभाषणाने या अधिवेिनाला प्ररे्नुसार 

प्रारभं होईल. यानतंर सरकारतरे्फ अर्थसंकल्पपूवथ पाहणी अहवाल संसदेला सादर केला जाईल.  
 

एक रे्फब्रुवारीला कें द्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अधिवेिनाचा कालाविी तूताथस नऊ रे्फब्रुवारीपयंतच 

आहे. 
 

 

 

रले्वे स्र्ानकांवर २ हजारांहून अधिक एटीएम 

इतर मागाथनी उत्पन्न ममळवण्याच्या उद्देिाने रले्वे देिातील महत्त्वाच्या र्फलाटांवर २ हजारांहून अधिक एटीएम 

उभारण्याची जागा उपलब्ि करून देणार आहे. 
 

रले्वेगाडय़ा, रले्वे र्फाटके आशण रले्वे रुळांिेजारील जागेत जामहराती करण्यासाठी या के्षत्रातील बडय़ा कंपन्यािंी 

संपकथ  साित आहे. या मागाथनी वषालंा सुमार े२ हजार कोटी रुपये ममळवण्याचा रले्वेचा प्रयत्न आहे. 
 

 

 

तेलंगणच्या महोत्सवात आता दरूमनयंमत्रत पतंगांचा वापर 

पतगंासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मांजामुळे अनेकदा पक्षी व माणसेही मरतात त्यावर उपाय म्हणून तेलंगणातील 

दसुऱ्या आंतरराष्ट्र ीय पतंग महोत्सवात दरूमनयंमत्रत पंतगांचा वापर केला जाणार आहे. या पतगंांना दोरीच नसेल. 

१२ ते १७ जानेवारीदरम्यान हा महोत्सव होणार आहे. 
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पतगंाच्या माजंात काच वापरली जाते तसेच धचनी मांजा हा नायलॉनचा असतो. आगा खान अकादमीचे जॉफ्री 

मर्फिर यांनी सांमगतले की, पारपंररक पतगं हे दोऱ्याच्या मदतीने उडवले जातात पण दरूमनयंमत्रत पतगं ही या 

के्षत्रातील क्ांती आहे. दरूमनयंमत्रत पतगंाचा अनुभव भारतीयांनाही आनदं देईल यात िंका नाही. 

 

हदैराबाद येरे् पीपल्स प्लाझा येरे् दरूमनयंमत्रत पतगं हे १२ जानेवारीला उडवले जाणार आहेत.  
 

काईट २०१७ हा पतगं महोत्सव खरतेर मुलींच्या शिक्षण सक्षमीकरणासाठी आहे त्यातून पयथटन व सांस्कृधतक 

वारसा हे उद्देिही साध्य होतात. १६ देिातील पतगंबाज येरे् येतात तसेच एकूण १० क्लबचे भारतीय तेरे् 

सहभागी होतात.  
 

तेलंगणा टूररझम व इन्के्धडबल इधंडया यांनी एकत्र येऊन आगा खान अकादमीच्या मदतीने हा महोत्सव 

अकादमीच्या १०० एकर जागेत आयोजजत केला आहे. ऑललमपकमिील रौप्यपदक मवजेती पी. व्ही. ससिू 

यावेळी उपस्स्र्त राहणार आहे. 
 

मात्र महाराष्ट्र सरकारने मांजावर बदंी घातली आहे. मविेष करून ही बदंी नायलॉनच्या मांजावर आहे. पयाथवरण 

संरक्षण कायदा १९८६ कलम ५ अन्वये ही बदंी घातली आहे. 
 

 

 

१४ वे प्रवासी भारतीय संमेलन 

कनाथटकची राजिानी बगंळुरू येरे् '१४ वे प्रवासी भारतीय मदवस' संमेलन भरवण्यात आले आहे. संमेलनातील 

'भारत को जानो' या कायथक्मात भारतीय वंिाचे जवळपास १६० तरुण सहभागी झाले आहेत.  
 

तसेच राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे २५० मवद्यार्ी आशण बगंळुरूतील मवमवि महामवद्यालयातंील २०० मवद्यार्ी 

सहभागी झाले आहेत. भारत दौऱ्यावर आलेले पोतुथगीज पंतप्रिान अँटोमनयो कोस्टा हेही या संमेलनात सहभागी 

झाले आहेत. 
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परदेिी जाणाऱ्या भारतीय कामगारासंाठी पंतप्रिानांनी 'प्रवािी कौिल्य  मवकास योजना' सुरू केली जात 

असल्याचं मोदींनी जाहीर केलं.  
 

त्यासोबतच भारतीय वंिाच्या 'पीआयओ' काडथिारकांना 'ओसीआय' काडथ घेण्याचं आवाहन त्यांनी 

केलं.ओसीआय काडथ म्हणजेच 'ओव्हरसीज् जसमटझनशिप काडथ'चा र्फायदा भारतातून स्र्लांतर करत दसुऱ्या 

देिाचं नागररकत्व घेतलेल्यांना होऊ िकतो.  
 

अमनवासी भारतीयांना 'वज्र स्कीम' अंतगथत भारतात नोकरी करण्याची संिी देण्यात येणार असल्याचं मोदींनी 

जाहीर केलं. 
 

भारतीय वंिाच्या परदेिी तरूणांसाठी 'K n o w  इधंडया प्रोगॅ्रम' मोदींनी जाहीर केला. या प्रोग्रॅममिून दरवषी 

भारतीय वंिांच्या तरूणांना त्यांच्या मातृभूमीची ओळख व्हावी यासाठी भारतात आणलं जाणार आहे. 
 

 

 

सामनयाला दहेुरीचे मवजेतेपद 

भारताची मदग्गज टेमनसपटू सामनया ममझाथने अमेररकेच्या बेर्ानी माटेक सँड्स महच्या सार्ीने मब्रस्बेन 

इटंरनॅिनल स्पिेत ममहला दहेुरीच्या रूपाने या सत्रातील आपले पमहले मवजेतेपद पटकावले. परतुं नंबर वनची 

दहेुरीची रकँकग मात्र धतने गमावली आहे. आता नंबर वन स्र्ानावर बेर्ानीने कब्जा ममळमवला आहे 

 

 

 

क्ीडा मंत्रालयाची एसएसपीएर्फला मान्यता 
क्ीडा मंत्रालयाने स्कूल स्पोटथस् प्रमोिन र्फाऊंडेिनला (एसएसपीएर्फ) मान्यता मदली आहे.  पमहल्या वषी 

केलेल्या िानदार प्रदिथनामुळे खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्र ीय खेळ संविथन संघटनेच्या रुपात सरकाने ही 

मान्यता मदली आहे.ही अिी पमहली स्वततं्र संस्र्ा आहे. ज्याला सरकारने मान्यता मदली आहे. 
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चेन्नई ओपन टेमनस स्पिाथ 
एकतर्फी झालेल्या अंधतम सामन्यात आक्मक खेळ करताना स्पेनच्या रॉबटो मबधतस्ता आगुतने रशियाच्या यवुा 

खेळाडू डेमनल मेदवेदेव याला ६-३, ६-४ असे नमवून चेन्नई ओपन पुरुष एकेरीचे जेतेपद पटकावले. आगुतचे 

हे कररअरमिील पाचवे एकेरी मवजेतेपद ठरले. तर, मेदवेदेव आपल्या पमहल्या एटीपी वल्डथ टूर मवजेतेपदापासून 

वंधचत रामहला. 
 

एकेरी मवभागात जरी भारताचे आव्हान लवकर संपुष्ट्ात आले असले, तरी पुरुष दहेुरीमध्ये मात्र भारतीयांचेच 

वचथस्व रामहले.  

 

भारतीय खेळाडंूमध्येच झालेल्या अंधतम सामन्यात स्टार खेळाडू रोहन बोपन्नाने जीवन नेदनुचेजझयानसह 

खेळताना मदमवज िरण-पुरव राजा यांना नमवून जेतेपदाला गवसणी घातली.बोपन्नाचे हे कारमकदीतील १५ वे 

जेतेपद असून जून २०१५ नंतरचे त्याचे हे पमहलेच मवजेतेपद ठरले. 
 

बंिुता सामहत्य संमेलनाचे यंदा इस्लामपूर येरे् आयोजन 

राष्ट्र ीय बिुंता सामहत्य पररषद व बिुंता प्रधतष्ठान (पुणे) तरे्फ २०१७ मध्ये होणार े१९ वे राष्ट्र ीय बिंुता सामहत्य 

संमेलन यंदा इस्लामपूर येरे् होणार आहे.  

अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कवी उद्धव कानडे यांची, तर स्वागताध्यक्ष म्हणून महेंद्र भारती यांची मनवड करण्यात आली. 

ही मामहती संस्र्ापक अध्यक्ष प्रकाि रोकडे यांनी मदली. नवी पेठ पुणे येरे् झालेल्या १८ व्या संमेलनात घोषणा 

झाली.  

स्वाततं्र्य, समता, बिुंता आशण न्याय या संमविामनक मूल्यांच्या प्रस्र्ापनेसाठी बिुंता पररवारच्या वतीने १७ 

वषांपासून सामहत्य संमेलन भरवले जाते.  
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गडधचरोलीत िेतकरी सामहत्य संमेलन 

धतसर ेअखखल भारतीय मराठी िेतकरी सामहत्य संमेलन २५ व २६ रे्फब्रुवारी २०१७ रोजी गडधचरोली येर्ील 

संस्कृती सांस्कृधतक सभागृहात आयोजजत करण्यात आले आहे.  
 

 या संमेलनाच्या अध्यक्षस्र्ानी ज्येष्ठ ग्रामीण सामहस्त्यक प्रा. डॉ. िेषराव मोमहते असतील, तर उद्घाटन ज्येष्ठ 

समाजसेवक डॉ. अभय बगं यांच्या हस्ते होणार आहे. 
 

या वेळी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून आरमोरी येर्ील सामाजजक कायथकते िाखलक पाटील नाकाडे तसेच 

संमेलनाचे कायाथध्यक्ष म्हणून अखखल भारतीय मराठी िेतकरी सामहत्य चळवळीचे संस्र्ापक अध्यक्ष गंगािर मुटे 

उपस्स्र्त राहणार आहे.  
 

२०१५ मध्ये पमहले अखखल भारतीय मराठी िेतकरी सामहत्य संमेलन विाथ येरे्, २०१६ मध्ये दसुर ेअखखल 

भारतीय मराठी सामहत्य संमेलन नागपूर येरे् आयोजजत करण्यात आले होते 

 

 

 

आता िास्त्रीय, लोककला, धचत्रकलेसाठी वाढीव गुण 

िास्त्रीय कला, लोककला आशण धचत्रकलेमध्ये प्रावीण्य ममळमवलेल्या मवद्यार्थयांना माचथ २०१८ पासून होणाऱ्या 

दहावीच्या परीके्षत वाढीव गुण देण्याचा मनणथय िालेय शिक्षण मवभागाने िमनवारी घेतला.  
 

त्यासाठी मवमवि शे्रणी ठरमवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मवद्यार्थयांना ५, १० ककवा २५ वाढीव गुण ममळणार 

आहेत. 
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पुण्यातील जीएमआरटी दरु्बबणीच्या मामहतीआिार ेमवश्वातील दोन खगोलीय 

घटनांचा िोि 

पुणे जजल््य़ात नारायणगावजवळ खोडद येरे् असलेल्या जायंट मीटरवेव्ह रधेडओ टेखलस्कोपने गोळा केलेल्या 

मामहतीच्या आिार ेखगोलवैज्ञामनकांनी मवश्वातील दोन महत्त्वाच्या चमत्काररक खगोलीय घटनाचंा िोि लावला 

आहे. हे संिोिन 'नेचर अ ॅस्टर ॉनॉमी' या मनयतकाखलकात प्रजसद्ध झाले आहे. 
 

त्यात दोन जास्त वस्तुमानाची कृष्णमववर ेव पृर्थवीपासून दोन अब्ज प्रकािवषे दरू असलेल्या महाकाय 

दीर्घघकांची टक्कर यांचा समावेि आहे. दोन्ही घटना अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे वैज्ञामनकांनी सांमगतले. 
 

कृष्णमववर व दोन महाकाय दीर्घघकांची टक्कर यांचा संबंि आम्ही प्रर्मच िोिला आहे असे त्यांनी 

सांमगतले. आबेल ३४११ व आबेल ३४१२ या दीर्घघका समूहांची टक्कर पृर्थवीपासून २ अब्ज प्रकािवषे 

अंतरावर झाली. 
 

आबेल ३४११ व आबेल ३४१२ या दीर्घघकासमूहांचा िोि जीएमआरटी दरु्बबणीमुळे लागल्याने मवश्वात लाखो 

प्रकािवषे अंतराचे रधेडओ लहरींचे पटे्ट का पसरलेले असतात याचे मूळ िोिता आले आहे 

 

दोन भारतीय डॉक्टरांना सवोच्च नागरी पुरस्कार 

भारतीय वंिाच्या अमेररकन डॉ. भरत बरई आशण डॉ. संपत शिवांगी यानंा प्रधतमष्ठत प्रवासी भारतीय सन्मान 

पुरस्कारासाठी मनवडण्यात आले आहे. अन्य देिात राहणाऱ्या भारतीय आशण भारतीय वंिाच्या नागररकांना 

देण्यात येणारा हा सवोच्च नागरी पुरस्कार आहे.  
 

प्रवासी भारतीय मदवस संमेलनाच्या िेवटच्या मदविी ९ जानेवारी बगंळुरू येरे् राष्ट्रपती प्रणव मुखजी यांच्या 

हस्ते या दोघांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. 
 

या पुरस्काराची सुरूवात परराष्ट्र खात्याने २००३ मध्ये केली होती.आतापयंत मवदेिात स्र्ायीक झालेल्या २८ 

भारतीयांना या पुरस्काराने गौरमवण्यात आले आहे. 
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